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আিহতিঃ 

ভাই! আমাদদর অদনক ভাইদক দদখা যায় উামাহবদেী। এর ংখযা কম দও িারা 

আমাদদর বদনাম কদর দবড়াদেন। এদদর অহিকাংল যহদও আ-কাদয়দার মর্থক হকন্তু 

িানহজদমর অন্তভুথক্ত ভাইদদর মাদেও এ িরদের দরাগ রদয়দে। এিা হনদয় হকেু করা 

দরকার।  

মািানিঃ 

উস্তাদ আবু          এখাদন আদ দুইহি হবয় আদে। একহি  দিবুদক হকেু ভাইদদর 

আদব-আখাদকর হবয়, অিরহি  আমাদদর বযািাদর মাদাচনা। 

যহদ আদব-আখাদকর হবয়হি আদ িাদ এখাদন কর্া  এই দয, এ মযাহি হজাদ 

মর্থক ভাইদদর খা না। আমভাদব অনাইদন আমাদদর েীহন ভাইদদর আদব-আখাদকর 

অবস্থা দলাচনীয়। এহি অিযন্ত দুিঃখজনক বযািার। উামা-িাবারাও বাদ যাদেন না।  

অল্প কদয়কহদন আদগ হকেু িাহবু ইম বহসৃ্কি ওয়া ম্পদকথ হকেু দিবুক দখা 

আমাদক দদখাদনা দয়দে। দখাদন দদখাম িাওহদ ও হজাদদর মানাদজর বযািাদর 

আদাচনা শুরু দয় দগদে। আদাচনায় দুই িদের ভাার অবস্থা খারাি। জাদদদর মদিয 

যারা একিু ভদ্র িারাও এমন ভাা কমই বযবার কদর। অর্চ এখাদন িদেহবিদে যারা 

কর্া বদদেন িাদদর বাই য় িাহবু ইম অর্বা মাদ্রাা হলেক। এোড়া ইহিিূদবথ 

হবহভন্ন ইুযদি দযমন- লাবাগী, নারীবাদী হকংবা দকুারদদর হবরুদে দখার দেদে আমরা 

ে কদরহে অনাইদন ভাইদদর ভাার বযবার দবল উগ্র, আক্রমনাত্বক এবং যদর্ািযুক্ত 
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মাোর লাীনিা দখাদন অনুিহস্থি। এবং দুিঃদখর হবয়  ইামিন্থীদদর হনদজদদর 

মিযকার িদকথ ভাার বযবার আদরা খারাি। িাবীদগর দুই গ্রুদির মিযকার িকথ, ইামী 

আদদাদনর দনিা-কমথীদদর াদর্ কওহম অঙ্গদন িাদদর হবদরািীদদর িকথ, ব জায়গাদিই 

এক অবস্থা। 

দিা এই হবয়হি আমভাদব অনাইদন ইামিন্থীদদর মদিয িহরহেি দে। এর একহি 

কারে য়দিা দিবুক হনদজই। দিবুদক কর্া বদি এদ অদনদকর মুদখর াগাম েুদি 

যায়। হকন্তু আদব আখাদকর এ অহভদযাগহি খা ভাদব িানজীদমর াদর্ জহড়ি হকংবা 

মুজাহহদনদদর মর্থক ভাইদদর উির চাহিদয় দদয়া না ইনািী। এর প্রর্ম কারে , 

িানজীদমর াদর্ যুক্ত ভাইদদর বদি দগদ দকউই দিবুদক দনই, আর র্াকদও িারা 

এব িদকথ অংলগ্রে কদরন না। আর বাহক মর্থকদদর বযািাদর কর্া , একর্া িয 

িহরহমহিদবাি ও আদবআখাদকর ঘািহি িাদদর মদিযও আদে। িদব এিা দকব িাদদর 

মদিযই ীমাবে দনই। আমভাদব অনাইদন হক্রয় েীহন ভাইদবানদদর মদিয েহড়দয় িদড়দে।  

আর আমাদদর বযািাদর দয মাদাচনা দিা খাভাদব দিবুদকর হকেু হনহদথষ্ট ঘরানার 

ভাইদদর হদক দর্দক আদে। আহম দবল কদয়কমা িদর বদ আহে, এ হদকিাদি খুব 

দবহল নজর না হদদি। এর কারে  অনাইদন আমাদদর মূ কাজ কী? আমাদদর কাজ  

দাওয়াি দিৌোদনা। যারা এ মাদাচনাগুদা করদে ইহিমদিয িাদদর কাদে আমাদদর 

দাওয়াি দিৌঁদেদে। দাওয়াি িাবার ির হবহভন্ন কারদে িারা িকথ করদে। আর এখন নানান 

ভু িারা খুুঁদজ দবর করদে। 
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১ম ভাইিঃ িদব ভাই আমার মদন য়, ওদদর প্রহিরোমূক জবাব না হদদয় আক্রমোত্মক 

জবাব দদওয়া দযদি িাদর। দযমনিা কওহম ঘরানার অদনদকই শুরু কদরদেন 

আামদুহল্লা। 

আবু যুবাইদা: এদদর কর্ার জবাব দদয়ার হবয়িা দকানহদন দল দব না। আমভাদব 

আদবআখাদকর বযািাদর কাজ করদি চাইদ দিা উতম প্রস্তাব এবং এ হবদয় কাজ করা 

দযদি িাদর। আমভাদব হজাদদর হবদয় ািারে মানুদর প্রদের উতর হদদি চাইদ - 

দিাও উতম।এই হবদয়ও কাজ করা দযদি িাদর। 

১ম ভাইিঃ হজ ভাই... 

আবু যুবাইদা: হকন্তু এই মাদাচক দেেীর কর্া িদর িদর উতর দদওয়ার দকান অর্থ নাই। 

হজাদদর দাওয়াি িাবার ির, বুোর ির দবহলর ভাগ মানু শুরুদিই হোন্ত দনয়। অর্বা 

বুে প্রর্দম দযমন হে িদরও দরকমই র্াদক হকন্তু হোদন্ত আদি দদহর য়। হদদনর ির 

হদন িকথ কদর িারির কাদজ আদ, মর্থক বা আনার য় - এমন মানু কম, খুবই কম। 

হবদল কদর এই মদয়, এই ম্ভাবনা আরও কম। 

২য় ভাইিঃ হিক। 

উস্তাদ আবু          এিা হিিরািী বুে দয হজাদ করদি দব, এিা এখন িরজ। এই 

অবস্থায় যারা িকথবাগীল - হদনরাি শুিু িকথ কদর, খুুঁদজ খুুঁদজ খুি দবর করার দচষ্টা কদর - 
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মানাজী এই, মানাজী দই - এগুদা হনদয় আদাচনা কদর - িাদদর হিেদন ময় দদয়া 

আমাদদর এই         অিমান । 

ভাই ‘AQIS’ এর অবস্থানিা আমাদদর বুো দরকার। AQIS এর হমহিয়া হরহজ হনদয় 

িহেকাগুদা হনউজ কদর-এই বাংাদদদলই এমন দয়দে। মুরিাদ বাহনীগুদা দপ্র হিহিং 

কদর-এই বাংাদদদলই এমন দয়দে। হবদদলী ন্ত্রাবাদ হবদলজ্ঞরা দিা হনদয় হবদেন 

কদর - দিাও এই বাংাদদদলর হরহজ হনদয়ই দয়দে। আমাদদর ওদয়িিা বুদেন ভাইরা। 

আমাদদর দাহয়ত্ব, কিথবয এবং অবস্থানিাও বুদেন। 

২য় ভাইিঃ আল্লাহু আকবার ওয়া ইজ্জাি ওয়া হল্লা। 

উস্তাদ আবু          অনর্থক মাদাচনা করা এই দাকদদর দবহলরভাগ  খুচরা 

দাকজন। এদদর কর্ার প্রহিহক্রয়া হদদব কাজ করা আমাদদর জনয মুনাহব না। আর 

এমহনদিও প্রহিহক্রয়ালী কাজ ভাদা না। 

দুদিা মূনীহি মার্ায় রাদখন- 

 ১) হজাদ যারা বুদে িার দচদয় অদনক দবহল মানু হজাদ বুদে না। আিনার িাদগথি এই 

মানুগুদার কাদে দাওয়াি দিৌোদনা । 

২) আিনার মূ দমদজিা হম্প রাখদবন। দযমন - হজাদ িরদজ আইন, হজরি করদি 

দব, জামািবে দি দব, মুজাহহদদনর কাদজ াাযয করদি দব এবং গাজওয়া হদদর 

প্রস্তুহি হনদি দব - ইিযাহদ। আিনার কাজকমথ এই দমদজদক হঘদর াজান।  
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বাহক মাদাচনা যহদ দমৌহক দকান ইুযদি আদ দযমন আহিদা, অর্বা হিকী দকান 

হবদয় আদ, িাদ আমাদদর ম্মাহনি আহম ভাইদদর াদর্ কর্া বদ আমরা উতর 

প্রস্তুি কদর প্রকাল করদি িারদবা ইনলাআল্লা । 

আর একিা কর্া মার্ায় রাখদবন - আদগ আমাদদর হবদরাহিিা একময় দবহল করদিা 

াাহি ভাইদয়রা, িারির হযবুি িাহরর এবং জামাদির ভাইরা। আর এখন দবহল করদে 

কওহম ভাইদয়রা। 

এিা দকন? 

এিা আামদুহল্লা আমাদদর দা'ঈ ভাইদদর দমনদির ি।এবং আল্লা চাইদ এখাদন 

আমাদদর কাদজরও য়দিা হকেু িাি আদে। 

১ম ভাইিঃ আামদু হল্লা। 

উস্তাদ আবু          এই হবদরাহিিা িখন দবহল য় যখন একিা ঘরানাদি আমাদদর 

দাওয়া প্রার িায়। এখন আামদুহল্লা কওহম ভাইদদর মদিয আমাদদর আহকদা ও 

মানাজ হনদয় আদাচনা দবহল দে। এই কারদনই কওহমদদর অদনদক বািয দয় বাুঁি দদয়ার 

জনয মাদাচনা করদেন ।  

১ম ভাইিঃ হজ ভাই... 
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উস্তাদ আবু          িাদদর কর্াগুদা দখয়া করদই আিনারা এিা বুেদি িারদবন। এই 

কারদে এগুদা হনদয় দবহল হচন্তা করার দরকার দনই। বরং আিনারা দমৌহক হবয় এবং 

হম্প দমদদজর বযািাদর যা বাম - দিা হনদয় মদনাদযাগী ন। হমহিয়া গাইিাইদনর 

উির কাজ করুন। অদনক িরদের কাজ আদে। অদনক হকেু আদে দযিা আমরা জাহন, হকন্তু 

আম মানু জাদন না। দযমন কর্ার কর্া - ‚অগ্রবিথী মুজাহহদদনর জীবনী‛ - এই নাদম 

হহরজ করার কর্া হচন্তা কদরন। অহিও, দিক্সি, হভহিও - দয িরমযাদি হচন্তা করদবন - 

দদখদবন কমিদে ১০ িা কাদজর িহরকল্পনা মার্ায় চদ আদব। এভাদব হচন্তা কদরন, 

কাজদক াজান। 

৩য় ভাইিঃ: ভাই! কাল্পহনক চহরে হনিথারে কদর, কাল্পহনকভাদব হক উিনযা িাইি হকেু দখা 

যাদব হক? 

উস্তাদ আবু           িাহিকভাদব উতর  যাদব। দযমন িরুন িযারািহক্সকা াহজদ 

আদে, এরকম ভাদব আিহন িাওহদবাদী াহজদ হখদি িাদরন, িদব এিা  িাহিক 

দৃহষ্টদকান। বাস্তদব উিনযা জািীয় দখাদহখর কাজ দবল কহিন। 

৩য় ভাইিঃ জাযাকাল্লাহু খাইরান ভাই। 

উস্তাদ আবু           ওয়া ইয়যাক। 

 

                               ....................................                


